
Feladatlap – Szitakötő 2013/3. A szórakozott nyúl  
1. EMLÉKEZZ! Mit láttál a képen? Írj f őneveket! 
 

 
 
 
2. Fejezd be a mondatot! 
Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy macska, aki nem tudta,  

 
3. Mi a mese címe? Fejtsd meg a rejtvényt! 
 
 
4. Válaszolj a kérdésekre! 
Kik a szereplők?  _______________________________________________________________  

Milyen helyszínekre viszi nyúl a macskát?  __________________________________________  

 __________________________________________________________________________  

Hová nem jutott el a macska? __________________________________________________  

Milyen a mese hangulata?  _______________________________________________________  

Milyen a macska hangulata? ______________________________________________________  

5. RAJZOLD LE, milyennek képzeled a szörnyeket! (El is nevezheted!) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Házi feladat – Egészítsd ki a hiányos szöveget! 

 

Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy _______________, aki nem tudta, hol van  

___________________________,  így segítséget kért egy _________________.  

Egy kertnél megálltak. A nyúl leszakított egy ________________________, majd a kert 

mellett álló öreg ___________________is leszakított egy _____________________, és azt 

mondta: 

  – Tessék, itt van  ________________   ___________________! 

(káposzta, meggyel, macska, nyúltól, szemet, káposztalevelet, meggyfáról) 
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Egyszer volt, hol nem volt egyszer egy macska, aki nem tudt
a, hol van Káposztásmegyer, így segítséget kért egy nyúltól: 
– Elnézést, meg tudnád mondani, hol van Káposztásmegyer? 
– Jaj, már tudom, gyere velem, megmutatom!  
Mentek, mentek, elöl a nyúl, mögötte a macska, egy kertnél 
megálltak. 
A nyúl leszakított egykáposztalevelet, majd a kert mellett áll
ó öreg meggyfáról is szakított egy szemet, és azt mondta: 
– Tessék, itt van káposzta meggyel! 
– Micsoda? Én nem ezt kértem! Megőrjítesz, te nyúl! 
– Jaj, már tudom, gyere vele, megmutatom! 
Mentek, mentek, míg elérkeztek az őrültek házához. 
– Tessék, itt van az őrültek háza! 
– Micsoda? Én nem ezt kértem! Komolyan a sírba viszel! 
– Jaj, már tudom, gyere velem, megmutatom! 

Mentek, mentek, egyszer csak megálltak egy temetőnél. A 
nyúl ásni kezdett, és óvatosan beletolta a macskát a sírba, 
majd azt mondta: 
– Tessék, itt van a sír! 
– Én itt mindjárt szörnyet halok! 
– Jaj, már tudom, gyere velem, megmutatom! 
– Menetek, mentek, megérkeztek a halott szörnyek 
szigetére. A nyúl így szólt:  
– Tessék, itt vagyunk a holtak szigetén, és itt laknak a 
szörnyek! 
– Micsoda! Én nem ezt mondtam, én Káposztásmegyert 
mondtam! 
– Rántottás eper? Miért nem szóltál előbb? Azt ettem 
ebédre! 
– Inkább nem érdekel, hol van Káposztásmegyer – mondta a 
macska.  
Azóta sem járt Káposztásmegyeren.  

Erlitz Berta 
 


